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PROTOKÓŁ Nr IX/2015 

z obrad IX Sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

w dniu 6 listopada  2015 roku, godz. 10
00

 

sesja wyjazdowa w Szkole Filialnej w Soczewce 

 

Sesja Rady Gminy Nowy Duninów rozpoczęła się o godzinie 10
10

. 

Poza radnymi w sesji uczestniczyli:  

Pan Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów,  

Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy, 

Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy, 

Pani Teresa Szymańska – Sekretarz Gminy, 

Pani Katarzyna Majchrowska – Kierownik Ref. Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 

Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik ref. Rozwoju Gospodarczego, 

Pani Magdalena Kalwas - inspektor, protokolant, 

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu. 

 

Do punktu 1-go porządku obrad: 

 Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy 

Duninów.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył IX Sesję Rady Gminy w Nowym Duninowie, powitał 

uczestników i stwierdził prawomocność obrad. 

Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 13 radnych, co stanowi quorum przy którym 

może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.  

 Przewodniczący poinformował iż porządek obrad wszyscy radni otrzymali wcześniej, 

zapytał kto z radnych chce wprowadzić zmiany do porządku obrad.  

Wójt Gminy M. Krysiak zaproponował zmianę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad 

projektu uchwały nr 13 – w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w 

zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego , 

 

Wyniki głosowania nad zaproponowaną zmianą: 

 za przyjęciem zmiany głosowało - 13 radnych, 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

Przewodniczący Rady A. Pietrzak – zaproponował wprowadzenie w pkt 8 punkt o nazwie analiza 

oświadczeń majątkowych.  

 

Wyniki głosowania nad zaproponowaną zmianą: 

 za przyjęciem zmiany głosowało - 15 radnych, 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

Przewodniczący Rady A. Pietrzak  - poinformował, że z powodu natłoku zajęć nie został 

przygotowany na dzisiejszą sesję protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy. Protokół ma 

być przygotowany na kolejna sesję rady gminy. Z porządku obrad wykreślamy pkt 10.  

 

Innych zmian nie wniesiono.  
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Głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad, 

Wyniki głosowania: 

 za przyjęciem porządku obrad głosowało - 13 radnych 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad IX sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

został przyjęty.  

Przyjęty porządek obrad:   

 Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad; 

 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami; 

 Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesjami; 

 Interpelacje, postulaty i zapytania radnych; 

 Informacja na temat podsumowania sezonu turystycznego; 

 Informacja z wykonania planowanych inwestycji na 2015 rok; 

 Podjęcie uchwał w sprawie: 

projekt uchwały nr 1 - w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości; 

projekt uchwały nr 2 – w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe; 

projekt uchwały nr 3 – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

projekt uchwały nr 4 – w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów; 

projekt uchwały nr 5 – w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brwilno Dolne  

Gmina Nowy Duninów; 

projekt uchwały nr 6 – uchwała zmieniająca uchwałę budżetowa Gminy Nowy Duninów 

na 2015 rok, 

projekt uchwały nr 7 – w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 

rok; 

projekt uchwały nr 8 – w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku 

rolnego w 2016 roku; 

projekt uchwały nr 9 – w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, przyjmowana jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2016 

roku. 

projekt uchwały nr 10 – w sprawie opłaty targowej; 
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projekt uchwały nr 11 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 rok; 

projekt uchwały nr 12 – w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. 2014r.1118 

t.j.) na rok 2016;   

projekt uchwały nr 13 – w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 

w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; 

8. Analiza oświadczeń majątkowych radnych; 

9.   Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

          10. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy; 

  11. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie. 

 

 

Ad.2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną informację, poinformował o ważnych 

wydarzeniach takich jak: 

- odbył się kolejny już rajd o puchar Przewodniczącego Rady Gminy, podziękował Pani K. 

Ludwiczak i Pani dyrektor E. Romańskiej za przygotowanie i przeprowadzenie rajdu, 

- 11 października odbyły się uroczystości związane z obchodami 90 lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowym Duninowie, 

- odbyło się zebranie zarządu gminnego OSP w Nowym Duninowie, 

- Przewodniczący Rady uczestniczył w dwu dniowym szkoleniu na temat zasad pozyskiwania 

środków unijnych, 

- w dniu 4 listopada odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady gminy, na którym szczegółowo 

przeanalizowano materiały na dzisiejsza sesję,  

Na koniec informacji Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich do udziału we mszy świętej 

w kościele Nowym Duninowie z okazji dnia Huberta. 

 

Ad 3.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami 

Wójt Gminy Nowy Duninów powitał zebrane osoby na sesji, powiedział, że dzisiejsza sesja 

odbywa się w Szkole w Soczewce i że jest to miejsce szczególne. 

Informację rozpoczął od inwestycji: 

 ul. Wierzbowa – wyłoniony został wykonawca – firma PRD (obecnie Wereszczyński) z 

Płocka, zadanie jest już zakończone.  

 odbyły się obchody 90- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie, OSP w 

Nowym Duninowie otrzymało nowy samochód bojowy za kwotę  

 Ruszyła procedura budowy kanalizacji w miejscowościach Nowy Duninów  - Karolewo – 
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Nowa Wieś, koszt około 2,5 mln zł. Będzie to duża inwestycja około 200 przyłączy. Teren 

Nowego Duninowa – przy porcie, przy fabryce, w kierunku stacji paliw, tereny przy stacji 

paliw.  

 Kolejne zadanie to termomodernizacja szkoły w Nowym Duninowie. Inwestycja ze środków 

z rozdania z lat 2007-2011. Projekt przewiduje głęboką termomodernizację min.  wymiana 

oświetlenia w szkole, zmiana ogrzewania na inne.  

 Współpraca z kościołami – w Soczewce na cmentarzu wykonano chodnik przy pomocy 

pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w ramach różnych programów.  

 Odbywają się zebrania wiejskie w sprawie funduszy sołeckich, zamykamy zadania za 2015 

rok. Wójt zwrócił się z prośbą o zapraszanie Wójta na zebrania sołeckie.  

 Szkoła w Lipiankach – koszt utrzymania szkoły w skali roku to 200 tys. Zł z czego dotacja 

to 70 tys. zł. Prawdopodobnie na sesję grudniową zostanie przygotowany projekt uchwały w 

sprawie wygaszenia tej szkoły. 

 Przedszkole w Nowym Duninowie „MIŚ” odbyła się rekontrola, żadne z zaleceń 

pokontrolnych nie zostały zrealizowane. Obecnie do przedszkola uczęszcza siedmioro 

dzieci.  

 Do Wójta Gminy zgłosiła się osoba zainteresowaną otwarciem przedszkola w Soczewce – 

obecnie trwają rozmowy. 

 Jest problem z bazą lokalową w Szkole w Nowym Duninowie, jest coraz mniej miejsca. 

 W Nowym Duninowie zostanie umieszczony fotoradar, 

 Linia nr 8 – Komunikacja Miejska przedstawiła ofertę cenową Wójtowi Gminy na 2016 rok.  

 Do kapitalnego remontu oddana została przyczepa ciągnikowa – koszt naprawy to 9000zł. 

 Trwają prace nad projektem budżetu na 2016 rok. W czwartek ( 12 listopada) odbędzie się 

spotkanie Wójta z radnymi w sprawie budżetu. Na koniec Wójt Gminy zachęcił do kupna 

nieruchomości na terenie gminy.  

 

Od tej chwili obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Ad. 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych; 

Radny  Henryk Ciurlej – podziękował za naprawę drogi w miejscowości Środoń, poprosił o 

naprawę asfaltu – jest bardzo popękany, były dwie dziury, a teraz są trzy koło Pana 

Szulczewskiego.  

Radny Marek Szymański – zgłosił nie świecącą lampę koło Pana Stanisławskiego,  

Radna Agnieszka Błaszczak  – mieszkańcy wsi Popłacin zgłosili prośbę o zamontowanie 

lampy, naprzeciw wjazdu na wał w Popłacinie ( koło Pana Mierzejewskiego), 

 

Radna Anna Dębska – poprosiła o naprawę drogi ul. Parcelowa, na razie o poprawę jej stanu, 

ale w następnych latach najlepiej gdyby był asfalt,  

- zwróciła uwagę na brak aktualnego składu rady gminy na stronie internetowej gminy, 

- zapytała, co będzie na placu po lipie, 

- poprosiła o śmietniki na popiół na ul. Parcelowej, 
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Radny Marek Szulczewski – zapytał o przystanek na żądanie w Karolewie, ponieważ na 

wcześniejszej sesji otrzymał odpowiedź, że przystanek będzie, ale niedawno otrzymał pismo 

w którym został poinformowany, ze przystanku na żądanie w Karolewie nie będzie. Co 

dalej? 

 

Radny Jerzy Nowacki – poruszył sprawę bezpańskich psów w miejscowości Lipianki, zapytał 

o to czy może przejechać równiarka i wyrównać drogę na Lipiankach pod lasem.  

Zapytał o oświetlenie uliczne, dokładniej o dołożenie 3-4 lamp w miejscowości Lipianki.   

 

Radny Bolesław Szymański  – zgłosił potrzebę naprawy pobocza w pasie pieszo – jezdnym 

koło Pana Kozłowskiego, w miejscowości Brwilno Dolne. 

 

 

Ad. 5. Podsumowanie sezon turystycznego; 

Informację na temat przebiegu sezonu turystycznego przedstawił Wójt Gminy.  

Informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6. Informacja z wykonania planowanych inwestycji w 2015 roku; 

Informację przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa  

W roku 2014 rozpoczęły się prace przy realizacji projektu, wykonawcą w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego została Firma WOD-BUD Zdzisław Kliński 

Nasiegniewo 62A. Wartość realizacji robót brutto wyniosła 695.940,62 zł netto 565.805,38 zł w 

tym wkład mieszkańców  ok. 42.780,35 zł wkład własny Gminy 130.757,02 zł, pozostała kwota 

392.268,00zł została sfinansowana w ramach PROW 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W miesiącu maju zakończyły się prace, zadanie zostało 

rozliczone. W ramach projektu została wybudowana sieć o długości 3,6 km, 1,3 km odgałęzień sieci 

głównej oraz 49 szt. przyłączy.  

 

 Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa Etap III   

Zadanie w trakcie realizacji, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

wykonawcą prac została Firma WERESZCZYŃSKI Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 

30, 09-400 Płock z ceną brutto 149.885,22 zł oraz okresem gwarancji 24 miesiące. W ramach 

realizacji zadania wykonany zostanie odcinek nawierzchni bitumicznej drogi o długości - 193 mb i 

szerokości 3,5m, pobocza żwirowe, oznakowanie pionowe, rowy i przepusty pod zjazdami oraz 

jeden pod drogą. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych tj. 50% wartości 
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planowanych prac. Parce zostaną zakończone w miesiącu październiku 2015r. 

 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

Zakończono i rozliczono zadanie którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2014 i trwała do maja 

2015 roku. Roboty realizowane były przez z PUP Budexpol z Sierpca, kwota za jaką zostaną 

wykonane prace wynosiła 1.989.859zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty 

konstrukcyjne polegające na budowie hali reaktorów oraz pomieszczenia dmuchaw, nowa część 

została połączona z istniejącą za pomocą łącznika, wykonano kompletny układ technologiczny wraz 

z prasą do odwadniania osadu, roboty elektryczne, wentylacyjne oraz zagospodarowanie terenu 

wokół rozbudowanej oczyszczalni. Wydajność oczyszczalni, która wynosiła max. 180m3/d 

zwiększy się dwukrotnie. Zakończono realizację wszystkich robót wraz z uzyskaniem pozwolenia 

w maju 2015r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 działanie 321 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” tj. 75% wartości wykonanych prac.   

 

 Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie  

Zakończono i odebrano inwestycję w marcu bieżącego roku,  zadanie zostało zrealizowane przez 

Firmę PEKUM S. A., ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin, wartość realizacji robót wyniosła 

292.438,75 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-20013 w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w 

ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kwota dofinansowania: 185.000 zł. Zakres prac 

obejmował: wykonanie nawierzchni żwirowej ciągu pieszo-jezdnego o powierzchni 970 m
2
, 

wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1158 m
2
, 

dostawa i montaż koszy na śmieci 4 kpl., dostawa i montaż ławek parkowych 7 szt., dostawa i 

montaż tablic informacyjnych (elementy ścieżki dydaktycznej) 2 kpl., sadzenie drzew liściastych i 

iglastych, wykonanie trawników,  oświetlenie parkowe, tj.: posadowienie 12 szt. słupów oświetlenia 

parkowego, zamontowanie 2 kpl. opraw Pompei.  

 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc 

wypoczynku i rekreacji 

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Prace wykonywała Firma PEKUM S. A., ul. Ziejkowa 

5, 09-500 Gostynin, wartość umowy wynosiła 220.004,21 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 w ramach działania 413 

wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, wartość 

dofinansowania 80% kosztów kwalifikacyjnych. Zakres prac obejmował: wykonanie ścieżek 
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parkowych z kostki betonowej 677m2, wykonanie klombu z elementami dekoracyjnymi, 

wykonanie parkingu z kostki betonowej 177m2, zieleń tj. sadzenie drzew i krzewów, trawniki, 

montaż ławek parkowych 9szt. , śmietniczek 10 szt., dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń tzw. 

siłownia zewnętrza 4 szt.  

 

 Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie – Zespół 

Szkół w Nowym Duninowie . 

Parce zakończono w miesiącu lutym bieżącego roku, wykonawcą robót była  Firmą BIOTERMO 

Rafał Wiśniewski z siedzibą Osada 12, 09-500 Gostynin. Wartość wykonanego zadania wynosi  

67.650zł, finansowanie ze środków własnych w ramach kwoty przeznaczonej corocznie na 

ogrzewanie olejowe szkoły. Zakres prac   obejmował: dostawę i montaż palnika o mocy 

min.250kW, wykonanie zbiornika na pelet przy kotlet pojemności ok.500kg, dostawę i montaż 

podajnika peletu do palnika oraz podajnika uzupełniającego, dostawę i montaż dwóch zbiorników 

na granulat drzewny z przeznaczeniem do magazynowania peletu wraz z armaturą do 

pneumatycznego rozładunku peletu. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych kotłowni 

wygenerowano oszczędności z tytułu ogrzewania obiektu ok.50%.  

 

7. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego 

Duninowa 

  W roku 2015 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem dokumentacji 

projektowej, zakończenie w połowie 2016 roku. Szacunkowa długość sieci głównej wyniesie ok. 

10km, przyłączy ok.200 szt. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. 

Projekt uchwały nr 1 przedstawił Wójt Gminy, powiedział, ze zmiany wynikają z nowelizacji 

ustawy o gospodarce odpadami. Uchwała ta dotyczy osób niezamieszkałych na terenie gminy 

Nowy Duninów. Uchwała ta ma charakter porządkowy, określa się w niej termin i częstotliwość 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 
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            za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, 

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Projekt uchwały nr 2 przedstawił Wójt Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 2. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, 

            głosów przeciw – 1 radny, 

głosów wstrzymujących się – nie było, 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 3 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Projekt uchwały nr 3 omówił Wójt Gminy, uchwała ta służy składaniu deklaracji drogą 

elektroniczną, przez  epuap.    

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 4 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów; 

 

Projekt uchwały nr 4 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, projekt uchwały przeanalizowany 

podczas wspólnych posiedzeń komisji rady gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 
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            za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – 3 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 5 – w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brwilno Dolne  Gmina Nowy 

Duninów 

 

Projekt uchwały nr 5 omówił Pan Mirosław Krysiak, projekt szczegółowo przeanalizowany został 

na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 4 listopada. Wprowadzenie nazewnictwa ulic 

wprowadza uporządkowanie miejscowości. Uchwała została poprzedzona konsultacjami z 

mieszkańcami tej miejscowości.   

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych,  

głosów wstrzymujących się – 0 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 6 – uchwała zmieniająca uchwałę budżetowa Gminy Nowy Duninów na 2015 

rok,  

Projekt uchwały nr 6 szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła czego dotyczą zmiany w 

budżecie.   

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 7 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, 

 

Projekt uchwały nr 7 szczegółowo omówił Wójt Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 
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            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – 1 radny. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 8 w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 

2016 roku; 

 

Projekt uchwały nr 8 omówił Wójt Gminy. Powiedział, że niewiele ale obniżamy stawkę podatku 

rolnego z kwoty 47 zł w roku 2015, planowana na 2016 rok to 46 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 9 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, 

przyjmowana jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2016 roku. 

 

Projekt uchwały nr 9  szczegółowo omówił Wójt Gminy.  

Radny Marek Szulczewski wniósł wniosek formalny o to, żeby cenę drewna utrzymać na tym 

samym poziomie.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Szulczewskiego. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały nr 9 został oddalony. 
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Projekt uchwały nr 10 w sprawie opłaty targowej, 

 

Projekt uchwały nr 10 przedstawił Wójt Gminy.  

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania  

            za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

głosów wstrzymujących się – 1 radny. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2016 rok; 

 

Projekt uchwały nr 11 szczegółowo omówił Pan Mirosław Krysiak, powiedział, że w projekcie 

budżetu założono bardzo duże obniżenie tych stawek, ponieważ pojawiły się głosy, że osoby które 

płacą ten podatek w naszej gminie chcą przenosić rejestrację pojazdów do innych gmin, bo tam są 

konkurencyjne stawki podatku od środków transportowych.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 11. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 12 w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. 2014r.1118 t.j.) na rok 2016;   

 

Projekt uchwały nr 12 przedstawił Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 12. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, 

            głosów przeciw –  nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 13 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; 

 

Projekt uchwały nr 13 przedstawił Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 13. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, 

            głosów przeciw –  nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Ad.8. Analiza oświadczeń majątkowych radnych; 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał analizy oświadczeń majątkowych, zawartych w piśmie 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 28 października 2015roku, oraz w piśmie 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie z dnia 9 października 2015 roku.  

Radni otrzymali kserokopie analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Ad.9. Sprawy różne: 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Państwa Artura i Renaty Kobza, mieszkańców wsi 

Popłacin. Pismo dotyczy nie wyrażenia zgody przez Państwa Kobza na remont pomieszczenia 

służącego jako miejsce spotkań mieszkańców Popłacina. Remont był zaplanowany w ramach 

środków funduszu sołeckiego dla tej miejscowości.  

Pomieszczenie to jest wydzielone z domu który stanowi własność Państwa Kobza. Przewodniczący 

Rady Gminy odczytał Akt Notarialny w którym jest zapis że pomieszczenie to służy mieszkańcom 

miejscowości Popłacin w celu odbywanie zebrań wiejskich.  

Na wspólnym posiedzeniu komisji rada wypracowała stanowisko, że nadal ma zostać tak jak jest, 

zapis ten jest zgodny z aktem notarialnym.  

 Sołtys Stanisław Starzyński – zgłosił prośbę w imieniu wszystkich sołtysów o 

podwyższenie stałej kwoty dla Sołtysów. 

 

 Sołtys Barbara Gątarek – zapytała czy są szanse na utwardzony zjazd z drogi krajowej i 

czy ten zjazd będzie zrobiony do Państwa Kolków. 

Powiedziała również, że na końcu drogi do żwirowni jest bardzo duża dziura. 

 

 Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Józef Łuczak – powiedział, 

 że w imieniu OSP w Nowym Duninowie, honorowego komitetu którego jest 

 przewodniczącym, chciałby złożyć podziękowanie na ręce Przewodniczącego Rady z okazji 

 90 lecia OSP w Nowym Duninowie, podziękowanie i medal okolicznościowy. 
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 Podziękowania i medale okolicznościowe wręczył także osobom spośród rady gminy, które 

 były sponsorami obchodów 90 lecia OSP w Nowym Duninowie.  

 

 Sołtys Halina Zalewska – poprosiła o naprawę zjazdu od drogi wojewódzkiej – 

uzupełnienie od Państwa Cichalewskich. 

 

 Sołtys Halina Oczkiewicz – zgłosiła potrzebę oczyszczenia pasa przy drodze powiatowej, 

w miejscowości Brzezinna Góra – jest bardzo zarośnięty na łuku, co utrudnia widoczność.  

 

 Sołtys Teresa Michalska – wystąpiła z prośbą o możliwość wycięcia wierzb na ul. 

Wierzbowej, ponieważ stanowią zagrożenie, w to miejsce można nasadzić nowe ozdobne 

wierzby płaczące.  

Następnie zgłosiła do poprawy drogę ul. Parcelowa.  

 

 Sołtys Zofia Garwacka – powiedziała, że wjazd z drogi krajowej koło Pani Garwackiej 

nadal wymaga naprawy.  

 

 Radny Marek Szulczewski – zapytał o lampę koło Państwa Zdanowskich w Nowej Wsi.  

Kolejno poprosił o wyrównanie drogi w Karolewie, tam gdzie kończy się asfalt a zaczyna 

piasek, są dziury. 

Kolejne pytanie Pana Radnego – jeśli dziecko nie zje obiadu w szkole, to czy rodzic może 

ten obiad zabrać do domu – w dalszej części spraw różnych odpowiedzi udzieliła Pani Ewa 

Romańska – dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie. Powiedziała, ze dzieci mają 

stworzone warunki, żeby posiłek spożyć w szkole. Jeśli nie zrobi tego podczas przerwy 

obiadowej, posiłek będzie czekał w lodówce. Nie ma natomiast możliwości, żeby wydać go 

do domu dziecku, ponieważ nie wiadomo ile czasu ten obiad będzie w plecaku dziecka, i 

czy będzie się później nadawał do spożycia.  

 

 Radny Andrzej Sumliński – na ul. Osiedlowej, są ubytki w asfalcie. 

Zgłosił potrzebę wycinki suchych drzew przy drodze krajowej w miejscowości Wola 

Brwileńska. 

Następnie powiedział, że ograniczenie do 50km/h w miejscowości Wola Brwileńska – jest to 

za duże ograniczenie prędkości.   

 

 Sołtys Janina Figiel – powiedziała, że na odcinku drogi od lasu do wsi rośnie bardzo 

wysokie zielsko (nawłoć), którą należy wyciąć.  

Kolejno powiedziała, ze na tym odcinku leżą śmieci.  

 

 Radny Andrzej Pietrzak – zgłosił studzienkę przy drodze krajowej, koło Państwa 

Kalwasińskich, pokrywa zabezpieczająca tą studzienkę jest bardzo często odsunięta, co 

zagraża przechodniom. 

 

 

 

 Ad.10.  Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje radnych, na interpelacje na które nie udzielono 

odpowiedzi zostaną przekazane radnym na piśmie.  
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        Ad. 11. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie 

 Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Andrzej Pietrzak zakończył obrady IX 

Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady dziewiątej Sesji Rady Gminy w 

Nowym Duninowie”. 

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 14
35

       

             

         /-/ Andrzej Pietrzak 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                       Nowy Duninów     

   /-/ Andrzej Pietrzak  

 

      Protokółowała 

  Magdalena Kalwas 

 


